
 

 
 

 

Būvkomersants BŪVĒLOGS, SIA 

sadarbībā ar SKANORE, SIA 

 

organizē klātienes semināru: 

HIDRAULISKĀ APKURES UN DZESĒŠANAS SISTĒMAS DARBĪBA     
 

Semināru vadīs: Mg. Agris Pavļukēvičs 

Semināra darba valoda: latviešu.  

Seminārs notiks: 2023. gada 10. janvārī, plkst. 9:30 
Semināra programma (6 akadēmiskās stundas) 

Laiks Norises 
09:30 - 10:00 Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija 
10:00 – 11:45 Ievads, teorētiskā daļa 
11:45 – 13:00 Hidrauliskās balansēšanas darbība, hidraulisko izlīdzinātāju risinājumi 
13:00 – 13:30 Liela kafijas pauze 
13:30 – 15:15 Pozītīvās prakses piemēri un tipveida kļūdas, hidraulikas aprēķinu programas apskats. 
15:15 – 15:30 Kafijas pauze 
15:30 – 16:00 Hidraulisko sistēmu atgaisošanas varianti 
16:00 – 16:30 Spiediena uzturēšana hidrauliskajās sistēmās 
16:30 – 17:00 Diskusijas. Noslēgums 

Programmā aplūkojamie jautājumi 
Apraksts/aplūkojami jautājumi 
 
Pamatjautājumi tiks sadalīti šādā kārtībā: 
- Hidrauliskās balansēšanas nepieciešamība; 
- Apkures, dzesēšanas un karstā ūdens apgādes sistēmu balansēšana; 
- Hidraulisko sistēmu atgaisošanas varianti; 
- Spiediena uzturēšana hidrauliskajās sistēmās. 
Ieguvumi praksei: 
- sapratne par hidraulisko balansēšanu; 
- uz reāliem piemēriem nodemonstrēti pozitīvā prakse un tipveida kļūdas; 
- sapratne par spiediena uzturēšanu sistēmās. 
  
Seminārā iegūsiet izpratni par siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu hidraulisko darbību, tās nozīmi būvniecībā un kā to 

praktiski pielietot būvniecības procesos. 
Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI 2018. gada 14. septembrī apstiprinātā Nolikuma par reglamentētā darbības sfērā sertificēta 

būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību 4.daļas 4.7.punktā https://buvinzenierusavieniba.lv/wp-
content/uploads/2020/12/Nolikums-par-patstavigas-prakses-uzraudzibu_13.10.20..pdf noteiktajām prasībām noteiktajām 

prasībām par būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību un profesionālo pilnveidi. 
Atbilstoši Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības 2017.gada 30.novembrī apstiprinātajam 
LSGUTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra Kvalitātes rokasgrāmatas 6.6.punkta 6.6.7.1. m) apakšpunktu 

https://www.lsgutis.lv/wp-content/uploads/2017/11/kvalitates_rokasgramatanewupd.pdf Semināra programma novērtēta 
ar 4,5 profesionālās pilnveides punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. 

seminārs “Hidrauliskā apkures un dzesēšans sistēmas darbība” reģistrēts LSGŪTIS Profesionālās pilnveides semināru reģistrā 
- reģistrācijas Nr. 49/2022 

 
Dalības maksa EUR 85,00, piesakoties līdz 20.12.2022, atlaide 20% (dalības maksa EUR 68,00).  
Pieteikšanās semināram interneta vietnē: ŠEIT  
Jautājumiem: mob. tālr. Nr. 27 773 300 vai 27 883 300, E-pasts: nikolajs@buvelogs.lv vai aleksejs@buvelogs.lv 


